
 
 

  
Internat jest  placówką Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.  
Dnia 30 czerwca 1970r. powołano do życie Internat  
Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego WODZ w Mosinie. 
Zapewnia uczniom Zespołu Szkół zakwaterowanie, wyżywienie, warunki do 
nauki, możliwość rekreacji i wypoczynku przede wszystkim opiekę  
wychowawczą. 
 
Wywiad z wychowawczynią internatu. 
 
Co wolno robić uczniom w czasie pobytu w internacie? 
 
W naszej placówce panuje porządek uczniowie muszą codziennie sprzątać 
swoje pokoje, w których śpią. Wolno im w określonych godzinach iść do 
sklepu, i zakupić najpotrzebniejsze rzeczy.  
 
Czego nie wolno? 
 
Przede wszystkim nie wolno pić alkoholu, a także palić papierosów osoby, 
które nie przestrzegają tych zasad i zostania przyłapane na takim czynie  
czeka dość surowa kara, miedzy innymi może dany uczeń także zostać  
wydalony z naszego ośrodka. 
 

 Jaki jest stosunek uczni do wychowawców? 
 
Praktycznie odkąd tutaj pracuje wszyscy praktykanci są dla mnie bardzo  
mili i kulturalni nie zdarzyło mi się jeszcze, aby ktoś mi źle odpowiedział 
miał złe odzywki czy cos w tym stylu. Z wszystkimi bardzo miło się 
pracuje, i spędza czas. 
 
Jak wygląda plan dnia?   
6:00-6:10  pobudka  
6:10-6:30 toaleta poranna  
6:30-7:00 śniadanie 
7:00-12:30 zajęcia szkolne  
12:30-13:10 obiad 
13:25-18:30 zajęcia szkolne lub czas wolny  
17:00-18:30 nauka własna  
18:30-19:00 kolacja 
19:00-20:00 nauka własna  
20:00-21:00 zajęcia świetlicowe  
21:00-21:30 toaleta wieczorna  
21:30-22:00 przygotowania do ciszy nocnej  
22:00-6:00 cisza nocna  
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Czy występują jakieś kary za nieprzestrzeganie  
regulaminu internatu jak tak to, jakie? 
 
Oczywiście że występują kary gdyby ich nie było uczniowie robili by co chcieli. 
Wydaje mi się ze najsurowszą karą dla któregoś z wychowanków jest wydalenie z 
kusrów. 
Czy kursanci dostosowują się i przestrzegają regulaminu?  
 
Tak prawie wszyscy uczniowie przestrzegają regulaminu, zdążają się oczywiście 
wyjątki wśród kursantów. 
Informacje na temat pokoi w internacie  
 
Wywiad z Panią Małgorzatą Lossy 
 
  Wyposażenie pokoi 
  
W placówce znajduje Się 288 miejsc 
W tym 228 dla uczniów i 60 miejsc dla 
uczniów szkół zawodowych  budowla-
nych miasta Poznania. W pokojach 
znajdują się, wszelkiego rodzaju nie-
zbędne materiały i sprzęt do spokojne-
go spędzenia dnia a zarazem nocy. 
Pokoje wyposażone są w łóżka i szafki 
do przechowania ubioru w czasie poby-
tu w Internecie. Wszystkie łóżka przed  
przyjazdem kursantów są pościelone, w  
pokojach jest porządek, po opuszczeniu 
uczni również łóżka muszą wyglądać w 
stanie, jakim je zastali. Przed wyjazdem 
wszystkie pokoje są sprawdzane czy nie 
ma pozostawionego jakiegoś bałaganu. 
Wszystko musi być w jak najlepszym 
porządku.      
       

    Łazienka 
Łazienki są utrzymane w jak najlepszym 
porządku. Po każdej porannej a także 
wieczornej toalecie wszystko jest  
dokładnie sprzątane po to aby utrzymać 
ład i porządek. W wyposażeniu naszej 
łazienki znajdują się umywalki i  
prysznice do codziennego dbania o swoją 
higienę osobistą. 
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Wyżywienie     
(wywiad z kucharkami) 
 Ilość posiłków w ciągu dnia? 
 
W placówce Zespołu Szkół znajduje się kuchnia i stołówka posiłki  
podawane są w trzech godzinach. 
 6:30-7:00   Śniadanie    
 
 12:30-13:10  Obiad 
 
 18:30-19:00  Kolacja 
  
 Jakie jest wyposażenie kuchni w internacie?  
 
W wyposażeniu naszej kuchni znajduje się bardzo dużo sprzętu  
niezbędnego do przygotowania posiłków. Wszystkie sprzęty są wysokiej jako-
ści. Kuchnia wraz ze stołówką posiada szeroki i bogaty asortyment.    
  
Czas wolny  
 (wywiad z kursantami) 
 Co najczęściej robicie w wolnym czasie? Ile jest tego czasu wol-
nego? 
 
Nasz czas najczęściej spędzamy w naszych pokojach, zależy to od tego jak  
mamy zajęcia w szkole. Nieraz mamy trochę czasu żeby wyjść na miasto na    

  zakupy aby zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy. 
  
 Co sądzicie o wychowawcach placówki? 
 
Nie tylko wychowawcy placówki ale też nauczyciele są bardzo w porządku,  
z wszystkimi można się dogadać, najlepiej jest być miłym dla każdego  
Wychowawcy są także bardzo przyjaźni i jeśli ma się jakiś problem,  
to zawsze pomogą, utrzymują także dyscyplinę która obowiązuje każdego  
z wychowanków. 
  
 Jak wyglądają relacje miedzy kursantami?  
Chociaż każdy z nas gdy przyjeżdża na kursy jest przeważnie z innej  
miejscowości to i tak po kilku dniach a nawet godzinach wszyscy się 
dogadują i panuje miła i przyjazna atmosfera.  
 
 Zespół Szkół im.Adama Wodziczki w Mosinie  
 62-050 Mosina ul. Topolowa 2, tel.061-8132-922      
e-mail:zsmosina@powiat.poznan.pl 
 
Opiekun: mgr Paweł Zawieja 
Prace wykonał: Błażej Węgielski kl. III b LP  
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